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چکیده
شهر معاصر بهسرعت در حال تحول و دگرگونی است .تحوالتی که بخشی از تاریخ شهرسازی کشور را تشکیل مییدهنی  .ولیی
مستن سازی آنها مورد غفلت قرار گرفته است .شای یکی از مهمترین دالیل این مسئله ایین باشی کیه در هتارتیوی مسیا ل و
مشکالت شهری ،مستن سازی شهری هیچ گاه جایگاهی در اولویتهای پژوهشی و یا اولویتهای اق امات م یریت شهری ن اشته
است .پژوهش حاضر تالشی است در راستای رفع کاستی فوق .از آنجاییکه مطالعهی شهر بهصورت کلی از توانایی بحث حاضر
خارج است ،تالش ش ه است تا با تمرکت بر محالت مسکونی و مطالعهی تحوالت تاریخی آنها ،نسیتت بیه گونیهشناسیی ایین
عرصههای شهری و شناسایی خصوصیتهای متمایت کنن ه هر گونه ،از گونهی دیگر ،اق ام گردد .معیار به کار رفته در طتقیهبنی ی
گونهها ،مطالعات ریخت شناسی شهری در نظر گرفته ش ه است .از میان شهرهای کشور هیم شیهر زنجیان بیهعنیوان نمونیهی
مطالعاتی انتخاب گردی ه است .ابت ا در بخش چارچوب نظری به بحث پیرامون مفهوم محله و گونهشناسی پرداخته و جمعبنی ی
مناستی از این بحث ارا ه ش ه است .در ادامه ،با استفاده از راهترد پژوهش کیفی و به کمک مطالعات اسینادی در خصیو

سیه

مقطع زمانی قاجاریه ،پهلوی و جمهوری اسالمی ،هشت گونهی اصلی شیکل گیری/طراحیی محلیه ی مسیکونی در شیهر زنجیان
شناسایی ش ه است .جهت مطالعهی تفصیلی عرصهی پژوهش نیت از هر گونه ،یک نمونه محله برای مطالعهی تفصییلی انتخیاب
ش ه است .در انتها نیت با کاربرد رویکرد پژوهش تاریخی و بهوسیلهی مطالعهی اسنادی و مصاحته با مطلعین کلی ی به مطالعیهی
محالت منتخب پرداخته ش ه و مستن ات مربوط به هریک ارا ه ش ه است .نتایج پژوهش حاضر حاکی از کاربرد مناسب مطالعیات
گونهشناسی بوده و عالوه بر مستن سازی بافتهای مسکونی شهری در هر دورهی تاریخی ،رون مطالعهی این بافتها را بهشیکل
ه فمن ی تسهیل مینمای .
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بیان مسئله
شهر پساصنعتی معاصر در حال تجربة نوعی دگرگونی است که مشابه آن در تاریخ کمتر دیده شده است .اقتصاد ،جامعهه،
فرهنگ و کالبد شهر معاصر در مقیاس جهانی و باسهرعتی بسهیار ایهاد در حهال تاهول اسهت .سهرعتی کهه راحهان و
برنامه ریزان شهری قادر نیستند همپای آن حرکت کرده و بهه سهامان شههری متناسهب بها نیااهها و د د ههههای داممها
دگرگونشوندة شهروندان بپردااند .این مسئله به خصوص در مورد شهرهای کشورمان که عموما دارای تاریخچه و قدمتی
بیش اا هزار سال میباشند ،اهمیت بیشتری پیدا میکند ،چراکه بخش گستردهای اا بافت تاریخی شهرها بهدلیل عوامل
بیعی همچون الزله و عوامل مصنوع همچون جنگ یا بااساایهای منتج اا مدرنیسم ،اا بین رفته است و عدم مطالعهة
دقیق و نظاممند آنچه هم اکنون قابل شناخت و باایابی است موجب خواههد شهد بخهش مهمهی اا تهاریخ شههر معاصهر
کشورمان به فراموشی سپرده شود .چنانچه مطالعهای در خصوص سیر تاول تاریخی شهر معاصر انجام گردد ،میتوان اا
آن بهعنوان مبدا پژوهش در باب تاوالت شهرساای استفاده کرد.
اا آنجاییکه مطالعه ی شهر در کلیت آن امری اگرنه یرممکن ،که بسهیار پیچیهده اسهت و در مجهال پهژوهش حا هر
نمیگنجد ،لذا عرصة پژوهش حا ر به ماالت مسکونی تقلیل یافته است .اهمیت ماالت مسکونی اا این جههت اسهت
که ماالت نه تنها بیشترین مساحت اا شهر را به خود اختصاص میدهند ،بلکه حواههایی هسهتند کهه واجهد بیشهترین
تأثیر بر روی کیفیت اندگی شهروندان و به همین دلیل بااتاب خواستههای جامعة همعصر خویش هستند.
با ذکر این مقدمه ،باید اذعان نمود که پرسشهای مقدماتی پژوهش حا ر این است که چگونه میتوان به بااشناسی سیر
تاول تاریخی الگوهای شکلگیری ماالت مسکونی در کشور پرداخت؟ این سوال با بهکهارگیری راهبردههای پژوهشهی
مختلفی قابل پاسخگویی است که در پژوهش حا ر ،اا راهبرد گونهشناسی استفاده شده است .اا میان شهرهای کشور نیز
شهر انجان به عنوان پایلوت مطالعات برگزیده شده است .لذا در جمع بندی مباحث فوق باید اذعان نمود که سوال اصهلی
پژوهش این است که «چه گونه هایی اا ماالت مسکونی در شهر انجان قابل شناسایی هستند؟ و وجه تمایز هر یه اا
این گونهها با گونههای دیگر در چیست؟»
چارچوب نظری :درنگی در مفهوم گونهشناسی محالت شهری

اا آنجاییکه هدف پژوهش حا ر گونهشناسی ماالت مسکونی در شهر انجان است ،در این بخهش الام اسهت تها بهه
تشریح ادبیات نظری موجود در خصوص دو مفهوم گونهشناسی و مالهی مسکونی پرداخته شود.

گونه و گونهشناسی
ویژگی یها عالمهت مشهخ

نسهبت داد(معماریهان و

در ابان فارسی واژة گونه یا تیپ را میتوان به گروه خاصی با ی
برسا.)1392،
در مقابل ،واژة گونهشناسی واژهای مبهم است .سادهترین تعریفی که برای گونهشناسی میتوان ارامه نمود این اسهت کهه
منظور اا گونهشناسی ،دستهبندی یا بقهبندی گونهها بر اساس معیارهای مشخصی اسهت .یه گونههشناسهی خهوب و
موفق باید ساده و عینحال قدرتمند باشد ،استفاده اا آن بهراحتی امکانپذیر بوده و کلیة گونههای مورد نظر را بهروشهنی
دربربگیرد و حداقل تعداد متغیرها را برای توصیف پدیده داشته باشد .مایه و مقصود هر نمونه نیز بایهد بهرای همهه قابهل
درک باشد (لنگ .)4 ،1386،همچنین گونهشناسی باید اا ی روش بقهبندی که خروجی آن بقههای فراگیر و در عین
بقههبنهدی سههاده
حهال مناصهربهفهرد اسههت ،اسهتفاده نمایهد .لهذا گونهههشناسهی بایهد دارای کهاربردی بههیش اا یه
باشد) .(Davidson Reynolds, 2007گونهشناسیها ا لب ا العاتی کاملتر و تصویری دقیقتر اا اجهزای خهود ارامهه
میکنند .لذا گونهشناسی پیچیدهتر اا بقهبندی ساده پدیدههاست و درآن عناصر دقیقتری مطرح میشوند و بهه عناصهر
بیشتری توجه میشود.
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نگاهی بر انواع پژوهشهای گونهشناسی که تا امروا انجام شده است ما را با رویکردهای مختلفی مواجه میسااد .دورنهد
اا معیار عملکردی برای شناسایی گونهها استفاده کرده است .کرو) (1984بر اهمیت خصوصیات فرهنگی بهعنهوان معیهار
گونهشناسی تأکید کرده است .در مقابل گروپیس اا گونه بهعنوان نمونة اصلی که میتواند در تولید انبهوه بههکهار گرفتهه
شود ،یاد کرده است .دِکواینسی) ،(1832نظریهپرداا قرن هجدهم معتقد است که اا گونه میتوان برای انتقال سنتههای
فرهنگی اا ریق فرمهای کالبدی که فرهنگ در آنها رسوخ کرده است ،استفاده نمود .کولگوهن) (1969گونهشناسیها
در معماری را بیانکنندة ایدهآلها و دیدگاههای ایدمولوژی میداند ،چراکه در شناسایی گونههها قاهاوتههای شخصهی
همواره تأثیرگذار هستند .مطالعات گونهشناسی به نوبهی خود به تشویق مطالعه در تاریخ معماری و شهرساای نیهز منجهر
شدند و به مستندساای این دو کم کردند).(Crowe,1984,11
محله مسکونی
به ور کلی مفهوم و واژه ماله میتواند اا ابعاد مختلف اجتماعی ،روانشناسی ،ذهنی ،ادراکی ،کالبهدی و سیاسهی تعریهف
شود .هر ی اا ابعاد فوق ،تعریف خاص خود را اا ماله ارامه میدهند .اا سوی دیگر ،این تعاریف در جوامع مختلف و نیز
در مقا ع تاریخی مختلف می توانند متفاوت باشند(عزیزی .)1385،ماله در مااوره فارسهی عبهارت اسهت اا یه واحهد
اجتماعی و مال سکونت اقشاری اا جامعه که به ویهژه اا نظهر اجتمهاعی دارای وجهوه مشهترک اند(ر هاااده و سلسهله،
 .)1389برخی اا مهمترین تعاریفی که در ارتباط با ماله ارامه شده اند در قالب جدول 1جمعبنهدی شهده اسهت .در جمهع
بندی تعاریف مذکور ،میتوان تعریف ایر را ارامه نمود:
ماله ،گستره ای جغرافیایی و مال اجتماع سهمی اا جمعیت به منظور سکونت و اندگی است .مهمترین ویژگیههای
ماالت مسکونی شهری عبارت اند اا :برخهورداری اا هویهت قابهل تشهخی  ،برخهورداری اا تهداوم سهکونت سهاکنین،
برخورداری اا سرمایه های اجتماعی ،توانایی در بر رف نمهودن نیااههای اجتمهاعی ،اقتصهادی-خهدماتی ،ایباشهناختی و
ایست مایطی ساکنین.
ج ول -1مجموعه تعاریف محله مسکونی از دی گاه صاحبنظران این حوزه
شیعه()66 :1388
حبیبی و مساملی(:1378
)13

پورجعفر()168 :1383

ایراندوست()128 :1388

ر اااده و سلسله ()1389

بارتون)(2003:4
اپلیارد
)(Cowan,2005:529

در تعریف ماله ،مهم ترین امینه را ،وجود اشتراک اجتماعی و فرهنگی ساکنان می داند.
ماله را کالبد سکونت و اشتغال  700 -1250خانوار (در حدود  3500-6250نفر) با دامنه نوسهان شهعاع دسترسهی پیهاده 4-5
دقیقه ،تعریف می کنند .در این تعریف ماله دارای عناصر اصلی است که در شکلگیری آن نقش تعیینکننهده ای دارنهد .ایهن
عناصر در دو سطح عناصر شاخ (مدرسه ابتدایی و مسجد) و عناصر توایعی(نظیر مراکز تجاری رواانه-هفتگی ،پهارک مالهه
ای ،مکان های وراش و واحدهای بهداشتی) ،استخوانبندی ماله را تشکیل میدهند.
ماله را میتوان بخشی اا تقسیمبندی کالبدی-فرهنگی شههر دانسهت کهه دارای حهواه یها گسهترهی جغرافیهایی مشهخ ،
جامعهی مالی چشمگیر ،وابستگیها ،عالقهها و احساساتی همچون حس تعلق اجتماعی ،روابط همسایگی و الگهوی مشهترک
اندگی باشد که روی هم رفته هویت مشترک فرهنگی مردمان ساکن ماله و بافت را میسااد.
وی معتقد است اا ماله انتظار میرود که شناخت و ارتباط رودرروی رواانهی ساکنان ،در آن وجود داشته باشد .اا دیهدگاه وی
آن چه که در مورد ماله شایان توجه است ،اراش ها و نگرش های ساکنان و پیوندها و الگوهای رفتاری آنان اسهت کهه مهی
تواند در موفقیت برنامهها و دستیابی به اهداف جمعی و افزایش منافع عمومی موثر باشد
ماله را شامل گروه جمعیتی میدانند که در بخش جغرافیایی مشخ سهکونت دارنهد و دارای روابهط درون گروههی ویهژهای
هستند که شکل آن به ویژگی های مشترک مانند فرهنگ ،اراش ها و نگرش ها باا میگردد و اعاای آن همهواره در تعامهل
اجتماعی به سر می برند.
اجتماع مالی ،شبکهای اا اجتماعات مردمی با هویت ،عالیق و نظریههای مشهترک در سهطح مالهی اسهت کهه امینههههای
شناخت ،ایجاد فرصت و حمایتهای دو سویه را برای تعامل متقابل فراهم میآورد.
ماله مادودهای کراندار است که بهوسیله ی معیارهای فیزیکی ،کالبدی و اجتماعی تعریف میشود .امها بهه ویهژه در شهرایط
فعلی رشد و توسعه شهری ،تعریف کالبدی ماله جای تامل دارد ،ایرا تارک اجتماعی ساکنین به مراهای ماله مادود نمهی
شود.
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روش پژوهش
راهبرد پژوهش حا ر ،تالیل کیفی و ماتوایی و سپس دستهبندی یافتهها میباشد .گردآوری دادههای پژوهش بهصورت
اسنادی و اا ریق جستوجوی کتابخانهای شامل بررسی کتاب هایی که در خصوص تاریخچه شهر انجان نوشهته شهده
اند(همچون در جستجوی هویت شهری انجان و اا انگان تا انجان) ،مطالعات و پژوهشها(همچون رح های پژوهشهی
ساامان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان انجان) ،پایان نامهها ،اسناد(همچون رح های توسعه شههری
و عکس های هوایی) و مقاالت(همچون مقاالت دکتر ثبوتی در خصوص تاریخچه شههر انجهان) میسهر گردیهده اسهت.
خروجی مطالعات مذکور ،گونهشناسی ماالت مسکونی شهر انجان و تولید نقشه  4است .در ادامه برای مطالعة تفصهیلی
هر ی اا گونهها اا روش نمونهگیری تصادفی ساده و الیهدار استفاده شده است .پس اا انتخاب ی نمونه ماله اا هر 8
الگوی ماله مسکونی ،جهت شناخت ویژگیهای ماله در امان شکلگیری؛ به مطالعة اسهنادی و مصهاحبه بها مطلعهین
کلیدی با استفاده اا تکنی مصاحبه نیمه استاندارد تا رسیدن به اشباع نظری ،پرداخته شده است.
برای پیشنهاد ی الگوی گونهشناسی ،روشها و معیارهای ایادی وجود دارد .در پژوهش حا ر مطالعات ریخهتشناسهی
شهری مبنای شناسایی گونهها قرار گرفته است .ریختشناسی شهری مطالعهی فرم و شکل مجتمعهای ایسهتی اسهت.
بررسی ریخت شناسهی راحهان شههری را بهه الگوههای مالهی توسهعه و پروسههی تغییهر در بافهت ،واقهف مهیسهااد.
ریختشناسان مجتمعهای ایستی را اا نظر چند عنصر کلیدی مورد مداقه قرار میدهند(کارمونا و همکهاران.)118: 1388،
این عناصر کلیدی در پژوهش حا ر مشتمل بر شش مؤلفه به شرح الگوی قطعات ،الگهوی سهاختوسهاا درون قطعهات،
الگوی شبکه ،الگوی کاربری امین) ،(Conzen,1960الگوی شبکهی فااهای باا عمومی) (Buchanan,1988و عامل
شکلدهندهی فاای باا عمومی) (Krier,1990هستند .فرآیند دستیابی به گونهشناسی پژوهش حا ر ،فرآیندی خطهی
نبوده ،بلکه ،گونهشناسی حا ر حاصل فرآیند مکرر آامون و بااآامون مدل برای همخوانی با چارچوب نظری است.

معرفی مح ودة مورد مطالعه
شهر انجان ،مرکز استان انجان با جمعیت  430٬871نفر در سال  ،1395در  328کیلومتری شهر تهران ،در شمال هرب
کشور واقع شده است .وسعت شهر انجان در سال  1395حدود 156کیلومتر مربع بوده است .تهراکم خهال مسهکونی اا
 150تا  600نفر در هکتار متغیر بوده و تراکم متوسط مسکونی  380نفر در هکتار است(مهندسین مشاور آرمانشهر.)1385،
پیدایش شهر را به دوره مادها یا ساسانیان نسبت داده اند که اا قدیم به سبب قرار داشتن بر سر راه تجاری ری قدیم بهه
آذربایجههان دارای اهمیههت بههوده اسههت(ثبوتی .)206 :1370،شهههر فعلههی اا دوران صههفویه تکههوین و توسههعه پیههدا کههرده
است(حبیبی ،پوراحمد و مشکینی .)80 :1387،بهدلیل وسعت بسیار کم شهر در دورهی صفویه و همچنین کمبود مستندات
مربوط به و عیت کالبدی و اجتماعی آن ،مبدا مطالعات تاریخی پژوهش حا ر اا دورهی قاجاریه تعیین شده است .چراکه
و عیت ماالت شهر اا این دوره تا امان معاصر را میتوان با دقت بیشتری پیگیری نمود.
یافتههای پژوهش :گونهشناسی محالت مسکونی زنجان
در راستای گونهشناسی ماالت مسکونی شهر انجان ،به بررسی روند تاریخی شکلگیری ماالت مسکونی در شههر بهر
اساس سه دورة امانی قاجاریه ،پهلوی و جمهوری اسالمی پرداخته شده است .در هر دوره با بررسی روند توسعة تهاریخی
شهر و شکلگیری بافتهای مسکونی جدید ،گونههای شکلگیری /راحی ماالت شناسایی شهده اسهت .ههر الگهو نیهز
متناسب با ویژگیهای مربوط به خود ،بهصورت مقتای نامگذاری شده است.
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دورهی قاجار :رشد آرام شهر

ماالت دارای الگوی توسهعه سهنتی :ماهالت شههر در دورهی قاجاریهه
دارای ساختاری سنتی بوده اند .شکلگیری بافت مالهه و شهبکه معهابر بهه
صورت تدریجی و ارگانی اتفاق افتاده(بر اسهاس تصهاویر ههوایی) و همهه
ماالت دارای نظامی مستقل در امینه اداره امور داخلهی و تهأمین نیااههای
عمومی ساکنان خود بوده اند .هر ماله بهعنوان ی بافت اجتمهاعی اا ههم
بستگی و انسجام اجتماعی باالیی برخوردار بوده است(ثبوتی .)1370،ارا هی
و مادثات واقع در شرق مادوده مرکزی و بااار شهر تاتعنهوان یوخهاری
باش و ارا ی واقع در رب مادوده مرکزی و بهااار ،بهه نهام اشهاقه بهاش
موسوم بوده است(نقشه  .)1اا میان  15ماله ی داخل قلعه تاریخی شهر در
این دوره ،مالة عباسقلی خان برای بررسی دقیق تر انتخاب شده است.
دورة پهلوی :توسعة شهر در فراسوی مرزهای آن
رشد بیعهی جمعیهت شههر و مههاجرت اا روسهتاها در کنهار
فروریختن حصار شهر و احهداث معهابر جدیهد ،امینههی الام
برای توسعه شهر در ارا ی مجاور آن را(نقشه  )2فراهم نمود،
روندی که با انجام اصالحات ارا ی ،افزایش درآمدهای نفتی،
اجرای پروژههای عمرانی نظیر آبرسانی ،راهساای و گسترش
امکانههات آمواشههی؛ بهههشههدت سههرعت گرفههت(حبیبی و
همکاران.)80 :1387،

شکل -1محالت بافت کهن زنجان

شکل -2توسعه کالبدی شهر زنجان در دوره پهلوی

ماالت دارای الگوی توسعهی روستایی :توسعههای مربوط به این الگو که در نتیجهی مهاجرت روستاییان و نهه رشهد
بیعی جمعیت شهر اتفاق میافتاد؛ اا ی سوی فاقد اصول حاکم بر شکلگیری ماالت سنتی بهود و اا سهوی دیگهر اا
اصول حاکم بر شکلگیری ماالت مسکونی جدید منطبق بر تفکر شهرساای مدرن نیز تبعیت نمینمهود .ایهن ماهالت
بیشتر دارای بافتی روستایی بودند و واحدهای مسکونی آن ها با مصهالح کهم دوام ماننهد خشهت و گهل و بههنهدرت بها
آجر(دویران ،)89 :1387،در قطعات تفکیکی کوچ با مساحت بین  30تا  100مترمربع ساخته میشدند(سهلطانی:1382 ،
.)104
همچنین در دهه  50و نیز پس اا اصالحات ارا ی که جمعیت ایادی را اا روستاها برای سهکونت روانههی شههر انجهان
نمود ،برای اولین بار پدیدهی حاشیهنشینی در شهر نمهودار گردیهد .اورآباد(مالهه بهیسهیم کنهونی) اا اوایهل دههه  50و
صفرآباد(اسالم آباد کنونی) اا سال  1355به بعد توسهط مههاجرین روسهتایی ایجهاد شهدند(دویران .)90 :1387 ،اا میهان
ماالت شکل گرفته بر اساس الگوی توسعهی روستایی ،مالهی راابین برای مطالعهی بیشتر انتخاب شده است.
ماالت دارای الگوی توسعهی منظم :به تدریج اا دههی  40ه.ش .با افزایش درآمد خانوارهای شههری ،رشهد بقههی
متوسط شهری و راحی حومههای شهری اعیاننشین ،برای نخستینبار دوگانگی در جامعهی شههری انجهان بههظههور
رسید .در این ماالت ساختمانها ا لب با مصالح ساختمانی خوب و مقاومتر اا گذشته احداث مهیشدند(سهلطانی:1382 ،
 )104و الگوی راحی این ماالت ،تااد مشخصی با الگوی سنتی و ارگانی بافتهای موجود شهری داشهت .نهوگرایی
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میان بقات متوسط و باال و تمایل به سکونت در این مالههای جدید ،اولین امینههای تنزل اراش سکونتی بافهتههای
قدیمی شهر را فراهم نمود .اا این الگو ،مالهی اعتمادیه برای مطالعهی دقیقتر انتخاب شده است.
ماالت دارای الگوی توسعهی خردگرا :اولین مجموعهساای بهشکل بلوکهای آپارتمهانی(الگوی خردگهرا) ،در اواخهر
دورهی پهلوی یعنی در دههی  50هش .در حد شرقی توسعهی شهر ،در ماالت وحیدیه و سرجنگلداری کنهونی احهداث
شد .آپارتمانهای مذکور بهعنوان خانهی ساامانی توسط ساامان مسکن و شهرساای وقت جهت اسکان کارمندان دولهت
در قالب دو مجموعهی مجزا احداث شدند .بلوکهای مسکونی فاقد پارکینگ بوده و در  4بقه احداث شدند.1
دورة جمهوری اسالمی :توسیعة ناپایی ار
شهر
این دوره مصادف است با بیشترین توسعة کالبهدی
و افههزایش جمعیههت شهرنشههین و تعههداد ماههالت
مسکونی در انجان .حد توسعة کالبدی شهر در ایهن
دوره در مقایسههه بهها دورة قاجههار در قالههب نقش هة 3
نمایش داده شده است.

شکل -3توسعه کالبدی شهر زنجان در دوره جمهوری اسالمی

پهس اا پیهروای انقهالب اسهالمی
ماالت دارای الگوی توسعهی شهتابان و فاقهد برنامه(روسهتایی-تفکیکهی):
شهرنشینی و شهرگرایی وارد مرحله جدیدی اا رشد شتابان و فزاینده گردیهد .اا یه سهو شههر بها دگرگهونی مفهاهیم و
عملکردها مواجه گردید و اا سوی دیگر با بیبرنامگی و برچیدن مادودیتها ،این دو مو وع به همهراه جنهگ تامیلهی
عراق علیه ایران موجب شدند تا مهاجرتهای بیرویهای اا منا ق روستایی و شهرهای کوچ ا راف ،به انجان صورت
گیرد(مهندسین مشاور شارمند .)177 :1364،تا جاییکه شهر در این دوره با بیشترین رشد کالبهدی خهود مواجهه گردیهد.
جمعیت شهر اا  100هزار نفر در سال  1355به  215هزارنفر و نیز مساحت شهر اا  500هکتار به  1550هکتهار در سهال
 1365افزایش یافت .این هجوم ناگهانی روستاییان به شهر موجب رشد قارچگونههی بافهتههای حاشهیهنشهینی گردیهد.
ساختار کالبدی و فرم روستا-ماله های جدید شهر بیشتر تابع عوارض بیعی امین بهوده و ایهن ماهالت ،بهدون برنامهه
شکل گرفتنهد .توسهعهی گسهتردهی شههر بها الگهوی ر وسهتایی موجهب شهد مسهئولین امهر درصهدد کنتهرل و ههدایت
ساختوسااهای حاشیة شهر بر اساس رحهای اا پیش اندیشیدهشده برآیند و بستر مناسبی برای تأمین مسکن جمعیهت
مهاجر و رشد بیعی شهر فراهم نمایند(حبیبی و همکاران .)92 :1387 ،به این ترتیب الگوی شطرنجی و قطعات تفکیکی
منظم و راست گوشه مبنای توسعههای آتی شهر قرار گرفت .اا میان ماالت شکل گرفته بر مبنای ایهن الگهو ،مالههی
شهرک رجایی برای مطالعهی دقیقتر انتخاب شده است.
ماالت دارای رح آمادهساای :در فاصلهی سالهای  1364تا  1382مساحت شهر بیش اا سه برابهر افهزایش یافهت.
توسعههای شهری مذکور با تهیه رح های آمادهساای شهری توسط مهندسین مشاور و اجرا توسط تعاونیههای مسهکن
انجام شده و موجبات توسعهی بیش اا حد مادوده قانونی شهر و افزایش هزینهی تامین خدمات و ایرساختهای شهری
را فراهم نمودند(حبیبی و همکاران .)212 :1387 ،تفاوت اینگونه اا ماالت بها گونههی توسهعهی شهتابان ،در توجهه بهه
الگوی توسعه و تامین کاربریها وسرانههای شهری است .اا میان ماالت راحی شهده بهر اسهاس ایهن الگهو ،مالههی
شهرک کارمندان برای مطالعه دقیقتر انتخاب شده است.
 1مجتمعهای مسکونی با استناد به عینیفر( )1386به عنوان یکی از الگوهای شکل گیری محله ،در نظر گرفته شدهاند.
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ماالت دارای الگوی خردگرای جدید :دههی  70را میتوان نقطه آ اا رونهد آپارتمهانسهاای و احهداث مجتمهعههای
مسکونی در شهر انجان دانست ،به خصوص اا سال  1375این روند شدت بیشتری یافت که بیشتر در قالب پهروژهههای
انبوهساای مشارکتی انجام میشدند(سلطانی .)107 :1382 ،این مجتمهعهها عمومها بههصهورت ماهدودهههای مسهکونی
دروااهدار و اا تجمع چندین بلوک ساختمانی میانمرتبه در ترکیب با فااهای باا(فاای سبز و پارکینگ) راحی شدهانهد.
اا میان مجتمعهای مسکونی مربوط به این الگو ،مجتمع مسکونی گلشهر برای مطالعهی دقیقتر انتخاب شده است.

شکل  -4انطباق نقشه الگوهای شکل گیری محالت بر نظام محله بندی شهر زنجان

در جمعبندی مجموعه مطالب ارامه شده در این بخش ،نقشهی  4ارامه میگردد که ماالت انجان را در قالهب  8گونههی
شناسایی شده ،نمایش میدهد .در ادامه به بررسی ی نمونه ماله اا هری اا گونههای شناسهاییشهده ،پرداختهه شهده
است.
شناخت تفصیلی عرصة پژوهش
گونه  :1محلة عتاسقلیخان
مالة عباسقلیخان تقریبا در مرکز بافت قدیم شهر و مالهای واجد هویت ،کیفیت و تشخ اجتماعی ماسوب میشهده
است .شکلگیری ماله عباسقلیخان به پیش اا سال  1200ه.ش .باا میگردد .سهاختوسهااهای انجهام شهده در مالهه
متناسب با تکنولوژی امان و بیشتر با استفاده اا مصالح سنگ ،چوب و آجر انجام شدهاند .نتایج مطالعات تفصیلی ماله در
قالب جدول 2ارامه شده است.
ج ول -2مطالعات گونهشناختی تفصیلی محلهی عتاسقلیخان زنجان

الگوی قطعات

الگوی ساخت و ساا درون قطعات

الگوی شبکه

اشکال متنوع و نامنظم ،مساحت ایاد(بیش اا 200
مترمربع) ،جهتگیری در راستای قبله

الگوهای مختلف حیاط مرکزی

شبکهی ارگانی و برخوردار اا نظام
سلسله مراتبی
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عامل شکلدهندهی فاای باا عمومی

الگوی کاربری امین

کاربری الب ،کاربری مسکونی بوده و
فعالیتهای تجاری به صورت دورهگردی

توده ،عامل شکلدهنده به معابر/
میدانچههای مالی ،عامل شکلدهنده به
فااهای باا

شبکهی فااهای باا عمومی

ساختار شبکه متشکل اا معابر و
میدانچههای مالی

گونه  :2محلة رازبین
شکلگیری مالهی راابین مربوط به دورة پهلوی و دهة  1320است .هستة اولیهة مالهه در مجهاورت حهد ربهی بهااار
انجان(اشاقی بااار) ،با مهاجرت اهالی روستایی بنام راابینآباد شکل گرفت .به مرور امان و ی دهة  30و  40ه.ش .بها
افزایش مهاجرت ،هستة مذکور رو به سمت جنوب و رب گسترش یافت و مالهی راابین امهرواین را شهکل داد .نتهایج
مطالعات تفصیلی این ماله در قالب جدول 3ارامه شده است.
ج ول -3مطالعات تفصیلی مولفههای هویتی محلهی رازبین زنجان

الگوی قطعات

قطعات تفکیکی دارای اشکال نامنظم و
مساحت کم ( 50تا  200مترمربع)
شبکه فااهای باا عمومی

شکلگیری فااهای بااعمومی ماله (معابر و
کاروانسراها) در ارتباط با بااار

الگوی ساخت و ساا درون قطعات

الگوی شبکه

شبکهی ارگانی و برخوردار اا نظام
الگوهای مختلف حیاط مرکزی
سلسله مراتبی
الگوی کاربری امین

به دلیل مجاورت ماله با بااار ،بخش شمالی ماله دارای کاربری ها و فعالیت های متنوع
یر مسکونی بوده و بخش جنوبی ماله بر اساس ماورهای اصلی دسترسی به سه
ایرماله تقسیم می شد که هر ایرماله دارای ی مسجد بوده است.
عامل شکلدهندهی فاای باا عمومی

تودهی ابنیهی مسکونی ،عامل شکلدهنده به معابر
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گونه  :3محلة اعتمادیه
امینهای مالهی اعتمادیه در پاسخ به روند رو بهرشد جمعیت شهر و در نتیجهی افزایش نیهاا بهه مسهکن ،بهه تقلیهد اا
ماالت جدیدی که در شهرهای بزرگ بهخصوص تهران راحی میشدند ،توسط اعتماد امین ،یکی اا امینداران بهزرگ
انجان ،اواخر دههی  40ه.ش .تفکی و بهفروش رسید .در ادامه مطالعات مربوط به این ماله در قالب جدول 4جمعبندی
و ارامه شده است.
الگوی قطعات

ج ول -4مطالعات گونهشناختی تفصیلی محلهی اعتمادیه زنجان
الگوی ساخت و ساا درون قطعات

الگوی شبکه

قطعات تفکی منظم و مستطیل شکل :عرض  10تا
 12متر و ول  24تا  30متر (مساحت حدودی 300
مترمربع)
الگوی کاربری امین

قرارگیری توده ساختمانی در بخش شمالی قطعه
تفکیکی و اختصاص بین  55تا  70درصد اا
مساحت قطعه به توده ساختمانی
عامل شکلدهندهی فاای باا عمومی

الگوی شطرنجی کامل با معابر مستقیم و
تقا ع های راست گوشه متعدد و فاقد
سلسله مراتب
شبکهی فااهای باا عمومی

تنها کاربری ماله :مسکونی

شکل شبکه معابر ،عامل شکلدهندهی فاای باا
عمومی

تنها فاای بااعمومی ماله شبکه معابر
آن است

گونه  :4مجتمع مسکونی وحی یه
مجتمع مسکونی وحیدیه ،در اواخر دورهی پهلوی بهعنوان اولین پروژهی انبوهساای و افزایش تراکم سهاختمانی در شههر
انجان ،احداث گردید .نتایج مطالعات تفصیلی این ماله در قالب جدول 5ارامه شده است.
الگوی قطعات

ج ول -5مطالعات گونهشناختی تفصیلی مجتمع مسکونی وحی یه
الگوی ساخت و ساا درون قطعات

الگوی شبکه

 13بلوک با مساحت  180مترمربع و  5بلوک با
مساحت  260مترمربع

در هر بلوک ،هر بقه شامل  2واحد است
(مساحت واحد های مسکونی 80 ،متر مربع و
 120مترمربع)
عامل شکلدهندهی فاای باا عمومی

اختصاص تمام فاای بین بلوکها به شبکه ،با
الگوی شطرنجی نامنظم(و در بخشهایی الگوی
شانهای)
شبکهی فااهای باا عمومی

در رح مجتمع مسکونی وحیدیه ،کاربری جز
کاربری مسکونی پیش بینی نشده بود.

بلوکهای مسکونی در فاای باا پخش شده و
فاای باا فاقد عامل شکلدهنده است

گذر ی خیابان اصلی اا میان مجتمع ،که در
بخش مرکزی شامل ی گشادگی فاایی است.

الگوی کاربری امین
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گونه (5روستایی) :محلة ترانس
مالة بیسیم یکی اا سکونتگاههای یررسمی انجان است .مالة ترانس در دهه  60ه.ش .در تداوم توسهعهی کالبهدی
مالهی بیسیم ،در نتیجه ی مهاجرت روستاییان شمالی شهر و در بخش شمالی خیابان شیخ فال اهلل نوری شکل گرفت
و امرواه دارای مساحتی در حدود  30هکتار است .مصالح بهکار رفته در ساختوسهااهای مالهه اا جهنس مصهالح بسهیار
ناپایدار است .در ادامه مطالعات مربوط به این ماله در قالب جدول 6جمعبندی و ارامه شده است.
الگوی قطعات

ج ول -6مطالعات گونهشناختی تفصیلی محلهی ترانس
الگوی ساخت و ساا درون قطعات

قطعات دارای اشکال منظم و نامنظم بسیار متنوع
و اکثرا دارای مساحتی مابین  50تا  100مترمربع
هستند.
الگوی کاربری امین

تنها کاربری ماله :مسکونی

الگوی شبکه

رایج ترین الگوی توده گذاری الگوی  Lشکل است
و  85تا  50درصد اا مساحت قطعه ،به توده
اختصاص یافته است.
عامل شکلدهندهی فاای باا عمومی

شبکه شطرنجی نامنظم در ترکیب با معابر بن
بست با عرض 2/3و حتی کمتر اا ی متر
(متاثر اا توپوگرافی)
شبکهی فااهای باا عمومی

توده ،عامل شکلدهنده به معابر

وجود بافت اجتماعی منسجم ،روابط اجتماعی
چشمگیر در سطح معابر مالی

گونه (6تفکیک اراضی) :محلهی شهرک رجایی
امینهای شهرک رجایی ،جزمی اا امینهای ارتش در دورة پهلوی بود که پس اا پیروای انقالب اسهالمی و در راسهتای
دست یابی به آرمان عدالت اجتماعی(تامین مسکن برای همه اقشار جامعه) ،رح تفکی ارا هی بهرای آنهها تهیهه و در
اختیار متقا یان قرار گرفتند .در ادامه ،نتایج مطالعات تفصیلی این ماله در قالب جدول 7ارامه شده است.
الگوی قطعات

ج ول -7مطالعات گونهشناختی تفصیلی محلهی شهرک رجایی
الگوی ساخت و ساا درون قطعات

قطعات تفکیکی منظم و مستطیل شکل ،با ابعاد 8
در 25متر 10 ،در  25متر و  6در  20متر
الگوی کاربری امین

کاربری الب مسکونی در ترکیب با واحدهای
تجاری کوچ

الگوی شبکه

در اکثر قطعات ،توده گذاری در بخش شمالی قطعه
انجام شده است(اختصاص  45تا  70درصد اا
مساحت قطعه به توده).
عامل شکلدهندهی فاای باا عمومی

الگوی شطرنجی منظم ،در ترکیب با معدودی
معبر بن بست همراه با رعایت سلسله مراتب
دسترسیها
شبکهی فااهای باا عمومی

شکل شبکه معابر ،عامل شکلدهندهی فاای باا
عمومی

وجود بافت اجتماعی منسجم ،روابط اجتماعی
چشمگیر در معابر مالی

گونهشناسی محالت مسکونی شهر زنجان – پیربابایی و همکاران

75

گونه  :7محلهی شهرک کارمن ان
شهرک کارمندان اا اولین نمونه آمادهساایهای شهر انجان بوده است که بهصورت توسعة منفصل شهری در امینی بهه
مساحت  100هکتار راحی گردید .رح مذکور در سال  1365تهیه و بالفاصله با تفکی و فروش ارا ی ،ساخت و ساا
در این ماله آ اا گردید .اا ابتدا بهدلیل موقعیت قرارگیری بسیار خوب نسبت به شهر ،این ماله بهعنوان یکی اا ماالت
ممتاا شهری راحی شد .در ادامه مطالعات مربوط به این ماله در قالب جدول 8جمعبندی و ارامه شده است.

الگوی قطعات

ج ول -8مطالعات گونهشناختی تفصیلی محلهی شهرک کارمن ان
الگوی ساخت و ساا درون قطعات

الگوی شبکه

قطعات تفکیکی همسان ،منظم ،با الگوی مستطیل
شکل(عرض  15متر و ول  30متر) و با مساحت
 450مترمربع هستند.
الگوی کاربری امین

قرارگیری توده ساختمانی(با نسبت  40تا  55درصد)
در بخش شمالی قطعه

الگوی شطرنجی کامل با معابر مستقیم و
تقا ع های راست گوشه متعدد.

عامل شکلدهندهی فاای باا عمومی

شبکهی فااهای باا عمومی

کاربری الب مسکونی و استقرار سایر کاربریها
حول ی مرکز اصلی با شعاع عملکردی ماله5 ،
مرکز خردتر با شعاع عملکردی واحد همسایگی

شکل شبکه معابر ،عامل شکلدهندهی فاای باا
عمومی و در بخشهایی میدانچه های مالی
عامل شکلدهندهی فاای باا عمومی

شبکه فااهای باا عمومی ماله شامل شبکه
معابر ماله در ترکیب با میدانچههای مالی
و فااهای سبز

گونه  :8مجتمع مسکونی گلشهر
عملیات احداث مجتمع مسکونی گلشهر در سال  1384آ اا گردید .این مجتمع در بخش شرقی شهر و در مجاورت ماور
کمربندی شمالی استقرار یافته است .اا سال  1385با تکمیل بخشی اا پروژه ،واگذاری واحدهای مسکونی آ هاا گردیهد و
همامان عملیات احداث سایر بلوکها دنبال گردید .در ادامه ،نتایج مطالعات تفصیلی این ماله در قالب جدول 9ارامه شده
است.
الگوی قطعات

ج ول -9مطالعات گونهشناختی تفصیلی مجتمع مسکونی گلشهر
الگوی ساخت و ساا درون قطعات

 31بلوک مسکونی :مساحت دو بلوک 400مترمربع،
شش بلوک  150مترمربع و سایر بلوک ها 250
مترمربع است .بلوک های دارای الگوی راست گوشه
هستند.

هر بلوک شامل  10واحد مسکونی با مساحت هایی
بین  58تا  138مترمربع است و در هر بلوک
مجموعه واحدهایی با مساحت های متنوع پیش
بینی شده است.

الگوی شبکه

شبکه تردد سواره به صورت لوپ بسته
راحی شده و فاای میان بلوک ها به
فاای سبز و تردد پیاده اختصاص دارد.
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الگوی کاربری امین

عامل شکلدهندهی فاای باا عمومی

شبکهی فااهای باا عمومی

کاربری عمده مجتمع مسکونی گلشهر کاربری
مسکونی( 27درصد) و فاای سبز( 30درصد) است.

بلوک های ساختمانی به خوبی فااهای باا و
عمومی مجتمع را ماصور می کند و ی کل را
شکل می دهد.

 5فاای مکث احا هشده توسط بلوکها،
در ول ی مسیر حرکت پیادهی شمالی-
جنوبی.

جمعبن ی
بر اساس یافتههای مستخرج اا مطالعات اسنادی و میدانی ،هشتگونه کالبدی در ماالت مسکونی شهر انجان قابل
رویت است که بر مبنای معیارهای مطالعاتی منتخب پژوهش حا ر دارای تفاوتهایی با یکدیگر هستند .یافتهها نشان
میدهد که هر چه اا اا دوران قاجاریه به سمت دورة پهلوی و سپس جمهوری اسالمی پیش رویم ،الگوی شبکه معابر اا
الگوی نامنظم و ارگانی به سمت شطرنجی منظم تغییر شکل مییابد .همچنین در ول این دوره الگوی مسکن حیات
مرکزی به فراموشی سپرده شده و جای خود را به ساخت و ساا در جهت شمالی – جنوبی خیابان داده است .نکتة دیگر
قابل توجه این است که روند شکلگیری ماالت در دورة قاجار بهصورت تدریجی و در دورة جمهوری اسالمی بهصورت
یکباره بوده است .یافتههای پژوهش در جدول شماره  10نشان داده شده است .اا آنجایی که توسعة کالبدی-فاایی
شهر مدتهاست که متوقف شده است و تنها تراکم بافتهای موجود شهری در حال افزایش است پیشبینی نمیشود که
الگوهای جدید شکل گیری /راحی ماالت در آینده قابل شناسایی باشد و تنها شاهد تاول الگوهای موجود خواهیم بود
که خود این تاوالت میتوانند در پژوهش جداگانه مفصال مورد باث و بررسی قرار گیرند.

گونه 1
محله
عتاسقلیخان
گونه 2

روند
شکل
گیری
تدریجی

نامنظم/
متوسط ،بزرگ

حیاط مرکزی

ارگانی

مسکونی/
خدمات مالی

ترکیب راه و
میدانچههای مالی

تدریجی

نامنظم/
کوچ

حیاط مرکزی

ارگانی

مسکونی/
مذهبی

ترکیب راه و
کاروانسراها

تودهی ساختمانی

یکباره

منظم/
متوسط

شمالی-جنوبی

شطرنجی
منظم

مسکونی

معابر شطرنجی با
ماهیت عبوری

شبکهی معابر

یکباره

بلوک
آپارتمانی
نامنظم/
کوچ

پراکنده

شطرنجی
نامنظم
شطرنجی/
معابر بنبست

مسکونی

میدان (فاقد عملکرد
انسانی)
کوچهها با کارکرد
اجتماعی چشمگیر

بیشکل
(مدرن)
تودهی ساختمانی

مسکونی

کوچهها با کارکرد
اجتماعی چشمگیر

شبکهی معابر

ترکیب معابر ،میدان-
چهها و فااهای سبز

شبکهی معابر/
میدانچهها

شبکهای اا فااهای
سبز ماصور

تودهی ساختمانی

محله اعتمادیه
گونه 4
مجتمع وحی یه

گونه 5

تدریجی

محله ترانس
گونه 6

یکباره

منظم/
متوسط

یکباره

منظم/
بزرگ

یکباره

بلوک
آپارتمانی

محله رجایی
گونه 7
محله کارمن ان
گونه 8
مجتمع گلشهر

عامل شکلدهنده
فاای بااعمومی
تودهی ساختمان/
میدانچه

محله رازبین
گونه 3

ج ول -10جمعبن ی مطالعات گونهشناسی محالت مسکونی شهر زنجان
شبکهفااهای باا
الگوی کاربری
الگوی شبکه
الگوی قطعات الگوی ساخت و
عمومی
امین
معابر
ساا درون قطعات

تودهگذاری
Lشکل

مسکونی

شمالی-جنوبی

شطرنجی
منظم

شمالی-جنوبی

شطرنجی
منظم

مسکونی/
خدمات مالی

حیاط مرکزی

لوپ

مسکونی/سبز
/تجاری
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نتیجهگیری
اا مطالعات ،باثها و بررسیهای انجام شده در پژوهش حا ر میتوان چنین نتیجهگیری نمود که مستندسهاای تغییهر و
تاوالت شهر معاصر به بهکارگیری راهبرد گونهشناسی میسر میباشد .آنچه در پژوهش حا ر مورد توجهه قهرار گرفهت،
گونهشناسی ماالت مسکونی شهری و ویژگیهای و عناصر متمایزکنندة هری با انجام مطالعات تاریخی و قیاسی بهود.
لذا در پاسخ به پرسش اول پژوهش باید گفت که مشخصا در شهر انجان بررسیهای پژوهش حا ر منجر بهه شناسهایی
هشت گونهی مالهی مسکونی گردید :ی گونه مربوط به دورهی قاجار ،سه گونه مربوط بهه دورهی پهلهوی و  4گونهه
مربوط به دورهی جمهوری اسالمی(خالصهی مطالعات در جدول  10ارامه شده است) .گونههایی کهه مهیتواننهد عینها در
شهرهای دیگر قابل شناسایی باشند .برخی شهرها ممکن است برخوردار اا گونههای بیشتری بوده یا برخی فاقد تعهدادی
اا گونه های شناسایی شده در این پژوهش باشند .به هر جهت ،این گونهها به هر شکل که شناسایی شوند ،مهیتواننهد بها
موفقیت صدها ماله مسکونی را در قالب چند دستة مشخ و معنیدار تقسهیمبنهدی کهرده و عهالوه بهر مستندسهاای
بافتهای مسکونی شهری در هر دورهی تاریخی ،روند مطالعهی این بافتها را بهشکل هدفمندی تسهیل نماید.
در پاسخ به پرسش دوم پژوهش نیز باید اذعان نمود ،وجه تمایز گونههای مختلف ماالت مسهکونی کهامال بهه رویکهرد
مطالعات بستگی دارد ،اا آنجاییکه مطالعات ریختشناسی شهری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ،وجهه تمهایز
ماالت مسکونی شهر انجان بر اساس شش مولفه به شرح الگوی قطعات ،الگهوی سهاختوسهاا درون قطعهات ،الگهوی
شبکه ،الگوی کاربری امین ،الگوی شبکهی فااهای باا عمومی و عامل شکلدهندهی فاای باا عمومی مورد شناسایی
قرار گرفت که در پژوهشهای دیگر میتوان اا مطالعات عملکردی ،اجتماعی ،بصری و مؤلفههههای مربهوط بهه هریه
جهت تکمیل مطالعات حا ر بهره گرفت.
منابع و مآخذ
ایراندوست ،کیومرث ،)1388( .مروری بر اهمیت بخش یر رسهمی در توانمندسهاای اجتماعهات مالهی فقیهر .مجموعهه مقهاالت
همایش توسعه ماله ای ،مقاله منتشر شده در همایش توسعه مالهای( ،جلد ششم) ،تهران :انتشارات رح نو.
پورجعفر ،مامدر ا .)1383( .بااشناسی هویت فرهنگی و تعلق اجتمهاعی در مالههههای شههر ،مهورد مطالعهه:تجریش ،همهایش
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